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Виставку урочисто відкрили Міністр Кабінету Міністрів 
Анатолій Володимирович Толстоухов, Міністр економіки 
Василь Петрович Цушко та Голова Держспоживстан-
дарту України Олександр Семенович Матвійчук. Вони 
привітали всіх з відкриттям Національної виставки, яка 
вже стала доброю українською традицією, а також зачи-
тали привітання Прем’єр-міністра України Миколи Аза-
рова. Почесні гості оглянули виставкову експозицію. 

– Переконаний, що зусилля кожного з нас – від під-
приємців і до чиновників – не 
минуть даремно. Оскільки Все-
український конкурс якості про-
дукції відбувається вже всьоме 
– це добрий знак. Сьогодні ми 
живемо в такий період, коли іс-
торія України не трапляється, а 
твориться. Тож давайте зробимо 
так, щоб ми пишались історією, 
яку ми творимо разом, – про це 
на урочистому відкритті Всеук-
раїнського конкурсу якості про-
дукції (товарів, робіт, послуг) 
«100 кращих товарів України» та 
виставці дитячого малюнку «Я 
хочу жити в якісному світі» в Ук-
раїнському домі заявив Міністр 
Кабінету Міністрів України 
Анатолій Толстоухов.

А у привітанні учасникам та 
організаторам конкурсу від 
Прем’єр-міністра України Ми-
коли Азарова йшлося про те, що 
підтримка українського товаро-
виробника та підвищення якості й 
конкуренто спроможності продукції 
є надійною запорукою динамічного 
розвитку економіки нашої держа-
ви. «Уряд переконаний, що досвід 
учасників Всеукраїнського конкур-
су якості продукції «100 кращих 
товарів України» цього року стане 
орієнтиром для багатьох вітчизня-
них підприємців. 

У свою чергу Міністр економіки 
України Василь Цушко наголосив, 
що проведення конкурсу такого рів-
ня – це шлях до світового визнання 
нашої держави: 

– Упевнений, що з часом конкурс 
перейменується зі «100 кращих 
товарів України» на 200 або навіть 
1000. Переконаний, що головними 
переможцями конкурсу стануть усі 
споживачі товарів та послуг Украї-
ни, – підкреслив Міністр економіки.

– Наша спільна робота завершилась святом. Пере-
можці конкурсу підняли планку для всіх підприємств, які 
навіть в умовах кризи (я переконаний у цьому) зможуть 
досягти успіхів та впроваджувати новітні технології, три-
маючи планку українських товарів на світовому рівні», 
– зазначив Голова Держспоживстандарту України 
Олександр Матвійчук.

–– Організатором конкурсу в Черкаській області стало 
ДП «Черкасистандартметрологія», – розповів кореспон-
денту «Молодіжки» заступник директора ДП «Черка-
систандартметрології» Михайло Чорнопищук. – 
Саме завдяки державницькому підходу до проведення 
цього конкурсу ми намагаємося охопити якомога більшу 
кількість підприємств, залучити їх до змагання в якості. 

Число підприємств постійно збільшується. Як правило, 
ці підприємства впроваджують системи управління якіс-
тю. Завдяки розробленим стандартам європейського 
та світового рівнів вони можуть досягти значно вищої 
якості продукції. А отже, конкурувати як на державному 
рівні, так і за кордоном. 

На загальнодержавному рівні – 10 підприємств із 
Черкащини взяли участь у заходах. На регіональному 
рівні – більше 20.

Про участь черкаських підприємств у 
конкурсі «Молодіжці» розповів дирек-
тор ДП «Черкасистандартметроло-
гія» Віктор Білоусов:
– Від 2002 року в Україні проводиться Всеук-
раїнський конкурс якості продукції (товарів, 
робіт, послуг) «100 кращих товарів України».  За 
цей час 8892 підприємства України взяли участь 
у конкурсі на регіональному рівні. На початку 
2010 року взагалі постало питання проведен-
ня конкурсу в цьому році, зважаючи на світову 
економічну кризу. Криза зачепила всі сторони 
нашого життя – роботу, доходи, можливості... 
Але в той же час вона стала переломним мо-
ментом для підприємств, які змогли підвищити 
якість продукції, рівень обслуговування клієнтів, 
розширили асортимент, покращили сервіс – і це 
чітко видно. Тому на Раді директорів регіональ-
них центрів було прийнято рішення, що таким 
підприємствам треба дати шанс здобути заслу-
жене визнання.

Проведення державного конкурсу якості важко 
переоцінити. Адже підприємства добровільно 
погоджуються на порівняння своєї продукції 
за показниками якості та безпеки з аналогами 
продукції інших вітчизняних та іноземних вироб-
ників. Участь у конкурсі – це серйозний тренінг 
для спеціалістів підприємств, а саме: фахівців з 
якості, працівників виробничих лабораторій, ме-
неджерів. Для цього необхідна політична воля 
керівників. Ми  бачимо в області плеяду сучас-
них керівників, які визначили відповідальних за 
участь у конкурсі, виділили час та можливість 
підготувати відповідні документи, мобілізували 
колектив. Їх бажання бути кращими заслуго-
вує на повагу. Особливо це стосується підпри-
ємств, які взяли участь на національному рівні 
конкурсу. 

Вперше переможцями Всеукраїнського конкур-
су якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 
кращих товарів України» стали п’ять підпри-
ємств Черкащини. (Загалом за час проведення 
конкурсу, включно з цим роком – 25 підпри-
ємств). Саме вони і є тим локомотивом, який 
тягне за собою інших. Досвід роботи наших 
переможців доводить, що виробництву висо-
коякісної продукції або наданню високоякісних 
послуг сприяє:

• впровадження високоефективних сучасних 
систем управління;

• постійний тренінг персоналу;

• задоволення потреб і очікувань споживачів;

• адаптація до умов жорсткої конкуренції;

• виконання вимог щодо якості продукції, які 
діють у країнах-членах СОТ, та ін.

Вкотре виробники Черкащини довели, що здатні 
виробляти продукцію належної якості, а участь 
у державних конкурсах якості сприяє зростанню 
обсягів продажу продукції, розширенню ринків 
збуту та зростанню експортних можливостей 
українських підприємств.

Вітаю керівників та трудові колективи підпри-
ємств-учасників загальнодержавного рівня із 
заслуженою перемогою! Ваша напружена та 
самовіддана праця, сумлінність, професійна 
честь та прагнення бути кращими є запорукою 
динамічного розвитку національної економіки 
України.

Під знаком 
якості
9 – 10 листопада 2010 року в Києві в ДП «Український 
Дім» проходила Національна виставка «100 кращих то-
варів України», на якій були представлені кращі зразки 
продукції українських виробників. Нагороди отримали 
118 переможців конкурсу «100 кращих товарів України», 
94 лауреати та 65 фіналістів, які представили всі регіо-
ни України.

ДЛЯ ДОВІДКИ

Подана на конкурс 2010 року продукція 
оцінювалася за 15 основними кри-
теріями і 9 додатковими. Це, зокрема, 
її якість, конкурентоспроможність та 
рівень стабільності, якісних показників; 
рівень споживчих властивостей порівня-
но з кращими аналогами такої продукції; 
порівняння ціни та якості з кращими 
аналогами та доступність продукції на 
національному ринку; наявність/відсут-
ність претензій, рекламацій споживачів, 
контролюючих органів, закупівельних 
організацій; рівень задоволеності спожи-
вачів і закупівельних організацій (цей 
критерій формується на підставі їхніх 
відгуків); використання регіональної та 
української сировини й матеріалів; наяв-
ність сертифікованої системи управління 
або стан розроблення та впровадження 
сучасних систем управління (СУЯ – сис-
тема управління якістю, СЕУ – система 
екологічного управління, НАССР – сис-
тема безпечності харчових продуктів та 
ін.); географія продажу (зокрема, рівень 
експортних можливостей підприємства); 
задоволеність персоналу підприємства 
його діяльністю.
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ПЕРЕМОЖЦІ
ВАТ “Канівський масло-

сирзавод”. Голова правління 
– Сергій Решетняк.

ЗАТ “Миронівська пта-
хофабрика” .  Директор – 
Василь Бежинець.

Державне підприє мс-
тво “Косарський спир-
товий завод” .  Директор 
– Олександр Харламов.

ПАТ “Ватутінський 
комбінат вогнетривів”. Го-
лова правління  – Володимир 
Віняр.

ПП “Готельно-ресторан-
ний комплекс “Апельсин”. 
Директор ресторану – Олена 
Зозуля.

ЛАУРЕАТИ
ФОП Плужник В.М. Директор – Микола 

Плужник.
ВАТ „Іркліївський маслосирзавод”. Голо-

ва правління – Олексій Крутіло.
ВАТ „Черкасихліб”. Голова правління – Оле-

на Татаринова.
ТОВ „ Лакофарбовий завод „ Аврора”. Ди-

ректор – Дмитро Васьковський.

ФІНАЛІСТ
Приватне підприємство „Імперіал 

плюс”. Генеральний директор – Андрій Панов.


